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Regionbrev 5, 2017
Hej!
Hösten har gått snabbt och vi är redan inne i december. Om knappt två veckor går Stockholm
Hundmässa av stapeln och undertecknad är fullt sysselsatt med förberedelserna med
montern. Jag hoppas att ni kommer förbi och hälsar på oss om ni är på mässan! I början av
januari står Labväst för montern på My Dog, besök gärna den också om ni är där. Labvästs
monter brukar alltid vara välbesökt!
Återigen en påminnelse som gäller arrangemanget av WT-mästerskapet 2018: Region som är
intresserad av att arrangera WT-mästerskapet måste meddela styrelsen senast 31/12-17.
Mästerskapet ska ligga andra helgen i augusti (11 eller 12 augusti) beroende av att de andra
retrieverklubbarna anordnar sina mästerskap då.
Snart kommer också inbjudningar till Regionträffen respektive Labradorfullmäktige, som
liksom i år kommer att ligga under samma helg (24–25 mars 2018), eftersom det sist föll så
väl ut att ha dem samma helg.
Jane Geismar, utbildningsansvarig, har viktig information om de nystartade kurserna i LRK:s
regi:
”Nu är två kurser för valp- och nybörjarinstruktörer i LRK:s regi igång, en i västra och en i
södra Sverige. En kurs består av deltagare från flera regioner och vi har försökt förlägga
platserna så att deltagarna har som mest ca 1–1,5 timmes resa till varje kursdag/träff. Hittills
har hälften av kursträffarna avverkats, de resterande sker under början av nästa år. Troligen
finns det förutsättningar för att starta ytterligare en kurs till våren 2018, men vi ser gärna att
fler regioner inkommer med anmälningar.
På förekommen anledning, ett litet förtydligande angående instruktörskursen: Utbildningen
kom till på uppdrag från Regionträffen 2016 då man röstade för att LRK skulle satsa på
valpinstruktörsutbildningar. Tanken är att regionerna ska ha instruktörer för att kunna
erbjuda kurser till nyblivna valpägare och på så sätt locka in medlemmar till regionernas
övriga verksamheter. LRK sköter det administrativa runt utbildningen och sponsrar med
pengar för att hålla kurskostnaden nere för regionerna. För varje deltagare som en region
bekostar ska ett avtal tecknas mellan regionen och deltagaren. Avtalet reglerar deltagarens
åtagande i regionen vilket betyder att deltagaren förbinder sig att genomföra kurser i
regionens regi under en viss tid.”
För ytterligare information eller frågor, hör av er till utbildningsansvariga, Jane Geismar.
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Eva Zetterdahl, utställningsansvarig, vill påminna om anatomiutbildningen som klubben
arrangerar, och hoppas att det är någon region som funderar på att anordna en sådan under
2018.
Ni vet väl att klubben har nya dubbelvikta kort till försäljning (eller ”nygamla”, med
blyertsteckningar av Katja Flinkfeldt (född Björling). Gå in på klubbens ”Butik-sida” och beställ
hem till regionen! Priset för fyra kort med kuvert är 80 kronor.
Till detta brev bifogas LRK:s reviderade grafiska profil. Det är inga stora skillnader från
tidigare, den är framför allt något förenklad. Vi hoppas att kunna framställa några enkla wordmallar, som ska kunna användas av alla regioner, under nästa år.
SSRK söker en ungdomsrepresentant till kommittén för Funktionsbeskrivning Retriever
(FB-R). Maila undertecknad (senast 15/12) om ni har förslag på en representant i er region
som är max 25 år och som har intresse för retrieverns funktion/arbetsegenskaper.
Till sist önskar jag och hela styrelsen er en God Jul och ett Gott Nytt År!
Varmt tack för allt ert arbete!

Camilla Kretz
Informations- och regionansvarig
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